PLAN TRANSPORTU na obozy BT Kliwer 2017:
Miasto

Dopłata

Środek transportu

Warszawa

120 zł

autokar

około godz. 08:30

około godz. 17:00

150 zł

(PKS lub PKP) + autokar

około godz. 03:00

około godz. 21:00

180 zł

(PKS lub PKP) + bus

około godz. 10:00

około godz. 17:00

180 zł

(PKS lub PKP) + autokar

około godz. 02:00

około godz. 22:30

180 zł

(PKS lub PKP) + autokar

około godz. 01:00

około godz. 23:00

150 zł

(PKS/PKP lub bus) +
autokar

około godz. 04:30

około godz. 21:00

140 zł

(PKS lub PKP) + autokar

około godz. 05:00

około godz. 20:00

170 zł

(PKP/PKS) + autokar

około godz. 03:00

około godz. 22:00

190 zł

(PKP/PKS) + autokar

około godz. 01:00

około godz. 22:30

(parking przed B.T. Kliwer, ul. Belgradzka 52)

Częstochowa
(dworzec PKP/PKS)

Gdynia
(dworzec PKP/PKS)

Katowice
(dworzec PKP/PKS)

Kraków
(dworzec PKP/ dworzec autobusowy)

Lublin
(dworzec PKP/PKS)

Łódź
(dworzec PKP/PKS Łódź Kaliska)

Poznań
(dworzec PKP/PKS)

Wrocław
(dworzec PKP/PKS)

Odjazd

Powrót

REGULAMIN TRANSPORTU B.T. KLIWER:
1. Ogólne warunki:
a. Transport zorganizowany naleŜy wykupić najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęciem imprezy.
b. Transport z Warszawy odbywa się autokarem.
c. Dojazdy z innych miast realizowane są autokarem/busem lub pociągiem (w których jadą opiekunowie), jadących do Warszawy,
skąd dalej transport jest realizowany w/w autokarem. Niektóre transporty mogą być realizowane bezpośrednio na Mazury.
d. W przypadku grupy min. 8 osób istnieje moŜliwość zorganizowania transportu z miast nie ujętych w tabeli (planie). Godziny i
miejsca odjazdów i przyjazdów są wówczas negocjowane indywidualnie.
e. Rezerwacja miejsc w autokarze dokonywana jest przez centralę B.T. KLIWER, w zaleŜności od kolejności zgłoszeń.
f. Podane godziny kursowania autokarów/pociągów mogą ulec zmianom spowodowanym przez zmiany w rozkładnie jazdy, warunki
atmosferyczne, sytuację na drogach lub inną siłę wyŜszą.
2. Obowiązki Uczestnika:
a. Określenie miejsca wsiadania przy zawieraniu umowy i uiszczenie związanej z tym dodatkowej opłaty. Ewentualnych zmian moŜna
dokonywać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. B.T. KLIWER nie zwraca opłaty za dojazd w przypadku
niewykorzystania usługi, jeŜeli takowy fakt nie został zgłoszony, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. B.T. KLIWER
nie odpowiada za ewentualne komplikacje mogące wynikać z faktu zmiany miejsca wsiadania.
b. Punktualne przybycie na zbiórkę. Część transportu stanowi przejazd autobusem PKS lub pociągiem PKP, które kursują w
określonych godzinach. W przypadku spóźnienia się nie ma moŜliwości wstrzymania odjazdu pociągu lub autobusu, z tego tytułu
teŜ B.T. KLIWER nie ponosi odpowiedzialności i nie uwzględnia roszczeń.
c. Posiadanie dokumentów - legitymacji szkolnej lub studenckiej (dokumentów uprawniających do zniŜki na podróŜowanie PKP lub
PKS) - oraz wypełnionej karty kolonijnej, o ile nie została wcześniej dostarczona do Biura B.T. KLIWER. Brak karty moŜe być
powodem odmowy przyjęcia na obóz. Za brak waŜnej legitymacji szkolnej dopłata 100 zł.
d. Zabranie odpowiedniej ilości bagaŜu i troska o niego. BagaŜ nie powinien być za cięŜki, tak by uczestnik sam mógł go przenieść. Za
rzeczy pozostawione w środkach transportu B.T. KLIWER nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnika obowiązuje przestrzeganie
regulaminu przewozu określonego przez przewoźnika.
3. Obowiązki B.T. KLIWER:
a. Zapewnienie opieki nad uczestnikami. W kaŜdym środku transportu jedzie minimum 1 opiekun grupy.
b. Przekazanie informacji na temat dokładnej godziny i miejsca odjazdu (na 3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy) i powrotu, trasy
przejazdu i ew. miejsc postoju.
c. Zorganizowanie przesiadek pomiędzy PKS lub PKP a autokarem, zarówno w drodze na imprezę jak i w czasie powrotu.
d. Zapewnienie miejsc siedzących wszystkim uczestnikom. Miejsca w autokarach nie są numerowane, wskazuje je opiekun.
Zapewniamy miejsca siedzące w pociągach, o ile istnieje moŜliwość rezerwacji miejsc (tzw. miejscówek) w PKP.
4. B.T. KLIWER zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany godzin odjazdów i przyjazdów autokarów. Zobowiązany jest w tym przypadku powiadomić uczestników o zmianie
najpóźniej na 12 godzin przed terminem wyjazdu.
b. Zastosowania innego środka transportu na niektórych trasach. W przypadku małej ilości osób, dowóz moŜe nastąpić minibusem lub
samochodem osobowym.
c. Organizowania przesiadek na trasie i dodatkowych postojów.
d. B.T. KLIWER nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami PKS i PKP.
B.T. KLIWER nie ponosi odpowiedzialności za warunki dojazdów innych organizatorów, których oferty zawarte są w tym katalogu.
Rozkład transportu aktualny na dzień 12.12.13, aktualny rozkład dostępny na stronie www.kliwer.com.pl lub 22 648 08 61

